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نسخة سهلة الطبعارسل هذا الموضوع لصديق
  وحق تقرير المصيرماليين العرب في إيران بين االندماج:العرب المنسيون

 شاهد واسمع 
 غضب الحكومة اإليرانيةكيف أثارت الجزيرة

 

  
 

 
إسرائيل لن تهاجم  :شارون

 منشآت إيران النووية 

 - إيران النووي برنامج
 أسئلة وأجوبة 

  تقلل من شأن الخطوة االيرانية واشنطن
  تمضي قدما في بناء مفاعل نووي إيران
 الدولية للطاقة الذرية تبرئ ساحة الوكالة

 موقع نووي إيراني 
 وإيران تتفقان بشأن الوقود روسيا

 النووي 
 

 اقرأ أيضا 
 في ايران بين قوات األمن اشتباكات
 والعرب 

 الشرق األوسط  |  05 04 18

اندلعت اضطرابات عرقية مؤخرا في 
 إقليم خوزستان اإليراني بين العرب

اإليرانيين وقوات األمن مما أسفر عن 
 . سقوط ضحايا

وقد جاءت االضطرابات، التي أدت
 العتقال مئات األشخاص، في أعقاب
شائعات بأن السلطات تخطط لتغيير
 .  األغلبية العربيةالتركيبة العرقية في المنطقة ذات

 بأن وقد حظرت إيران عمل قناة الجزيرة العربية، بانتظار التحقيق في مزاعم
 . تقاريرها أدت إلى تأجج العنف

 ويقول فرانسيس هاريسون مراسل بي بي سي في طهران إنه من غير الواضح
 العرقية من الذي قام بتوزيع خطاب مزور يدعو إلدخال تعديالت على التركيبة

 . لخوزستان وهو األمر الذي أثار العنف

 . وقد نفت الحكومة أن يكون لديها أي خطط من هذا القبيل

 الذي وقال محمد علي أبطحي المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية في الوقت
 األولى التي إن تلك الرسالة زائفة، وكانت المرة"صدرت فيه الرسالة المزعومة

 ".  وغير أصليةأراها فيها على االنترنت، ويتضح من محتواها أنها زائفة

تقرير
  وليد بدران

بي بي سي آرابيك دوت كوم

 الصفحة الرئيسية
  األوسطالشرق

  العالمأخبار
  وتكنولوجياعلوم

  وأعمالاقتصاد
 أخبار الرياضة

  البريطانيةالصحف
  برأيكشارك

 تقارير خاصة
 تعليم اإلنجليزية
----------------- 
 بي بي سي العربية

  اإلذاعيةبرامجنا
  البثاستقبال

----------------- 
 خدمـــات

  وتعاونشراكة
 نحن وموقعنا
 اتصل بنا
مساعدة
----------------- 
 مواقعنا بلغات أخرى
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 خمسة في االشتباكات العرقية بإيران مقتل
 الشرق األوسط  |  05 04 20

  تحظر قناة الجزيرة إيران
 الشرق األوسط   | 05 04 19

 
 مواقع خارجية متصلة بالموضوع 

  أبطحي موقع محمد علي
  اإليرانية الرئاسة
  الجزيرة

  شبكة عربستان
  موقع األهواز

  معلومات عن األهواز
  عن الشيخ خزعل معلومات

بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع
  الخارجية

 
 أخبار أخرى 

 واالمير عبد اهللا في مباحاثات بين بوش
 تكساس 

 العشرات في انفجار مقتل واصابة
 سيارتين ملغومتين في تكريت 

 بنجالديشيون يداهمون سفارتهم في عمال
 الكويت 

 يتركون نقطة تفتيش مع السوريون
 اقتراب موعد االنسحاب 

 

 أحد إن مثل هذه القرارات ليس من السهل اتخاذها وال"وأضاف أبطحي قائال
 العثور على يفكر في مثل هذه األمور، ولو تم البحث في أرشيف الرئاسة لن يتم

 ". تلك الرسالة على االطالق

ورفض المسؤول االيراني تماما كل
 المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات في

وأشار أبطحي إلى أنه كتب . المنطقة
 إلى األمن واالستخبارات لتتبع القضية
التي ثارت قبيل االنتخابات وهو وقت 

 . شديد الحساسية

ويقول مراسل بي بي سي إن البعض
 قبل االنتخابات الرئاسية هي التي أدت يقول إن منافسات بين فصائل مختلفة

 .  محاولة من الخارج لزعزعة استقرار إيرانلذلك، بينما يقول آخرون إنها

 على وقد حوى الخطاب شائعات بأنه ستجرى محاولة إلجبار العرب اإليرانيين
 . الهجرة وتغيير التركيبة العرقية للمنطقة التي تجاور العراق

 ولكن ما هو إقليم خوزستان وما هي حكايته؟

 وهو منذ العهد االفشاري حتى المرحلة الراهنة ،" خوزستان "في كتاب تاريخ 
 البلدانمن تاليف المؤرخ موسى سيادت يقول نقال عن ياقوت الحموي في معجم

، اصلها "  هوز" في اشارته الى االحواز او االهواز قوله هي جمع  385،  1ج 
" االحواز "  تبدلت من قبل الفرس" هوز "وبسبب االستخدام الكثير لل " االحواز "

 ". االهواز " بمرور الوقت الى

"  االسالمية دائرة المعارف" واما فيما يتعلق باالهواز يقول المؤلف وبنقل عن
 نفسها هوزايه وهي" خوز " بدال من  huzاالهواز جمع عربي مفردها هوز 

huzaya االقليم في العهد السريانية ، اما عربستان فهي تسمية اطلقت على 
مجالس "  منها كتاب الصفوي ، و الثبات قوله يستند المؤلف على مصادر عدة

 .  التاسالمؤمنين تأليف القاضي نور اهللا الشوشتري الباب

  المشكلةجذور

االيراني أطيفهفي مقال له بموقع معلومات عن إيران على االنترنت يقول الكاتب

إن تلك الرسالة زائفة، وكانت  
 التي أراها فيها على المرة األولى

االنترنت، ويتضح من محتواها أنها 
   أصليةزائفة وغير

محمد علي أبطحي المدير السابق
 الجمهوريةلمكتب رئيس
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 الخليج الفارسي يطلق مزيار إنه حتى الثالثينيات من القرن الماضي كان إسم
 حتى بدأت مؤامرة تغيير االسم على المنطقة محددا هويتها الجغرافية والتاريخية

 البريطاني في البحرين في إعداد ملفعندما بدأ السير تشارلز بياجراف المبعوث
 .  الخليج العربيلتغيير إسم الخليج الفارسي إلى

 البريطانية وشرع وقال مزيار إن بياجراف قدم اقتراحه هذا إلى وزارة الخارجية
 مشيرا إلى أن الهدف من هذهفي استخدام االسم الزائف حتى قبل أنه يأتيه الرد،

 البحرين وطنب وأبوموسى وسيري المؤامرة كان نزع األراضي الفارسية في
 . وقشم وهينجام فضال عن خوزستان

 في وعلى الجانب اآلخر يقول محمود أحمد منسق الجبهة الشعبية األهوازية
 الفارسية عاما خلت منذ دخول القوات 80بريطانيا إن جذور المشكلة ترجع إلى

 مستقل عن واسقاطها حكم الشيخ خزعل الذي حكم االمارة بشكل" األحواز"إلى 
 . 1925طهران حتى عام 

 لتهجير وأكد أحمد أن الرسالة التي أثارت المشكلة حقيقية وهي تتضمن مخطط
 .  المنطقةمليون عربي من أرضهم في إطار سياسة التفريس التي تشهدها 3.5

 الذين إن البعض من"وقدر عدد العرب في المنطقة بخمسة ماليين غير أنه قال
 يصل إلى يعتبرون منطقة الحواز ممتدة على طول الخليج العربي يرون أن العدد

 ". ثمانية ماليين

 تسميةإننا ومنذ دخول االيرانيين نتعرض الضطهاد عرقي حيث ال نستطيع"وقال
 األسماء أطفالنا بأسماء عربية وكذلك الحال بالنسبة للشوارع والشركات فكل
 األنبياء يجب أن تكون فارسية وغير مسموح من األسماء العربية إال بأسماء

 ". واألئمة االثنى عشر

 المنطقة ذلك إلى جانب انتشار البطالة والفقر واألمية بين أبناء"وأضاف قائال 
 ".  المصيرالذين يمارسون مقاومة سلمية يطلبون من ورائها حق تقرير

وأشار إلى أن األحداث األخيرة أسفرت
 نحو عن سقوط مئات القتلى واعتقال

وشدد على أن هدف . شخص 400
حاليا هو الحصول على " األحواز"شعب
 .  تقرير المصيرحق

إننا ومنذ دخول االيرانيين  
 عرقي حيث ال نتعرض الضطهاد

نستطيع تسمية أطفالنا بأسماء عربية 
 بالنسبة للشوارع وكذلك الحال
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  للعربنداء

ودعا أبوشريف األهوازي من الجبهة
 العرب الديموقراطية األهوازية في كندا

العربي " األحواز"إلى الوقوف مع شعب 
 إلى أن إلى أن يستيعد حريته، مشيرا

حق تقرير المصير قد ينتهي إلى الحياة
 ". فنحن ال نريد أن نعيش كعبيد" األخرى في إيران أحرارا مع بقية القوميات

 الديموجرافي وحذر أبوشريف من سياسة التفريس التي ترمي إلى تغيير الوضع
 المهاجرين الفرس الذين حيث تقييم السلطات االيرانية المستوطنات الستيعاب

 . بالمئة من سكان االقليم 20باتوا يشكلون 

 منطقة وأشار إلى نزوح عشرات األلوف من العرب االيرانيين إلى الخارج إلى
 . الخليج وأوروبا والواليات المتحدة

 إيرانإن جميع العرب في"وقال. وذكر أن المشكلة في المنطقة قومية في األساس
 ".  والمسحيينيؤيدون الحركة األهوازية سواء من الشيعة أو السنة أو الصابئة

وتحدث إبراهيم األهوازي من الكويت،
 عاما ويعمل 30وهو يبلغ من العمر

بالتجارة، قائال إن العرب يعانون هناك
 . كثيرا

 تجربة مريرة

بدأ إحساسي "قال إبراهيم األهوازي
 باالضطهاد منذ دخولي المدرسة

االبتدائية حيث كان االيرانيون يصفون 
 ويرددون احتقارا له" بالعربو"العربي 

مثال فارسيا للتحقير ورد في كتب
 الكلب"شهنامة الفردوس ويقول

األصفهاني يشرب الماء البارد والعربي 
 ". بالصحراء يأكل الجراد

والشركات فكل األسماء يجب أن 
 مسموح من تكون فارسية وغير

األسماء العربية إال بأسماء األنبياء 
   عشرواألئمة االثنى

محمود أحمد منسق الجبهة الشعبية
 بريطانيااألحوازية في
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كذلك وصفونا بالصداميين"واضاف قائال 
 عن كل ذلك دفعني للقراءة والبحث

 ". الحقيقة وجذوري

علمت أن جذورنا تنتمي لقبائل "وقال
 عربية صميمة هي تميم وبني كعب
وشمر وخزرج وبني طئ وبني الم

 ." وربيعة

وفي السنة األولى الجامعية "وأردف قائال 
 نشر الوعي بدأت نشاطا ثقافيا يهدف إلى

القومي باالقليم وتعرضت للسجن وبعد 
 نشاطي وبدأ عامين خرجت واستأنفت

شبح السجن يلوح مجددا وهنا حملت
 اآلن في حقيبتي وهاجرت وأنا أعيش

 ". الكويت

 
 

 
 إقرأ ايضا في الشرق األوسط 

  

 المنطقةالشيخ خزعل أمير
نسخة سهلة الطبعارسل هذا الموضوع لصديق

اختر 

 البريديةالنشرة|كمبيوتر الجيب|خصوصية المستخدم
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